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„Kultura janisławicka w północno-wschodniej Polsce i na 
terenach sąsiednich"- naukowa sesja archeologiczna 

Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 
im. Adama Chętnika. 

W dniach 17-18 października 2003 r. w Gminnym Ośrodku Społeczno-
-Kulturalnym w Lelisie odbyła się naukowa sesja archeologiczna poświęco-
na ostatnim badanio i poglądom na temat kultury janislawickiej na terenie 
północno-wschodniej Polski i na terenach sąsiednich. Sesja zorganizowana 
przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, przy współudziale finansowym 
Ministerstwa Nauki i Informatyki (Komitetu Badań Naukowych) oraz fi-
nansowym i organizacyjnym Wójta Gminy Lelis, zgromadziła naukowców, 
zajmujących się od lat problematyką zjawiska, jakim jest kultura janisławic-
ka, którzy zaprezentowali wyniki ostatnich swoich badań i przemyśleń nad 
tą jednostką. W trakcie sesji swoje referaty zaprezentowali prof. prof. Ka-
rol Szymczak i Stefan Karol Kozłowski z Instytutu Archeologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego, przedstawiając w nich kolejno historię poglądów i stan 
badań nad kulturą janisławicką oraz ostatnie spostrzeżenia dotyczące środ-
kowoeuropejskich, rogowych ostrzy mezolitycznych, następnie dr hab. Je-
rzy Libera z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie przedstawiając referat poświęcony badaniom nad kulturą 
janisławicką w międzyrzeczu Wisły i Bugu oraz w dorzeczu Sanu, mgr Ewa 
Kawałkowa z Pracowni Badań i Opracowań Naukowych prezentując obli-
cze kultury janisławickiej na Równinie Kurpiowskiej, mgr Marian Marci-
niak z Muzeum w Brodnicy omawiając zagadnienie kultury janisławickiej 
na Pojezierzu Chełmińskim, następnie mgr Wiktor Obuchowski z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego prezentując materiały kultury ja-
nisławickiej z obszaru prawobrzeżnej strefy dorzecza górnego Niemna 
i prof. Tomas Ostrauskas z Litewskiego Instytutu Historii omawiając zagad-
nienie kultury janisławickiej na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. 
Poza tymi referatami w trakcie sesji zaprezentowano komunikaty 
i sprawozdania z badań kilku stanowisk kultury janisławickiej. I tak mgr Ja-
nusz Sobieraj z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przedstawił wyniki 
badań na stanowisku nr 2 w Witowym Moście, w gminie Baranowo i mgr 
Marcin Kmicik z Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie sprawoz-
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danie z badań stanowiska nr 1 w Małej Wiosce „Białej Górze", w gminie 
Lelis, obydwa stanowiska z obszaru Równiny Kurpiowskiej. Ponadto mgr 
Tomasz Boroń z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie opracował i zaprezentował wyniki badań na stanowisku kultu-
ry janisławickiej w Nieborowej I, gmina Sawin z terenu województwa lubel-
skiego. 

Zaprezentowane referaty i komunikaty przedstawiono pierwszego dnia 
sesji, prowadzonej przez prof., prof. Karola Szymczaka i Stefana Karola 
Kozłowskiego, natomiast w drugim dniu, w trakcie objazdu terenowego, 
uczestnicy sesji mogli zapoznać się z wybranymi, najbardziej charaktery-
stycznymi stanowiskami kultury janisławickiej na terenie Równiny Kur-
piowskiej, na obszarze gmin Lelis i Olszewo Borki i na terenie Ostrołęki. 

Kultura janisławicka jest jednym z nielicznych fenomenów kulturowych 
w pradziejach na terenie Polski północno-wschodniej. Jej rola w kształto-
waniu oblicza kulturowego tych ziem w epoce kamienia jest ogromna, a jej 
pojawienie się, rozwój, długość trwania, przeobrażenia wynikały przede 
wszystkim z fizjografii terenu, jego izolacji. Niewykluczone, że twórcy 
i nosiciele tej kultury są, wg teorii niektórych ( M. Czarnecki 2000), tymi, 
których obecność może przebrzmiewać w nazwach najstarszych hydroni-
mów. Tym szczególniejsze baczenie należy zwrócić na dalsze badanie zja-
wisk związanych z kulturą janisławicką, prowadzić intensywniejsze, interdy-
scyplinarne badania nad jej rozpoznaniem i starać się określić rzeczywiste 
jej znaczenie dla rozwoju kulturowego omawianych ziem. 

Sesja pozwoliła na przedstawienie nielicznych tylko badań nad kulturą 
janisławicką w Polsce północno-wschodniej i zaprezentowania ich wyników 
osobom zajmującym się tą problematyką. Wydaje się także, że zwróciła 
uwagę na konieczność podjęcia próby omówienia najnowszych badań nad 
kultura janisławicką na terenie całego kraju i określenia jej roli w rozwoju 
kulturowym jego poszczególnych rejonów. 

Materiały zaprezentowane na sesji i inne związane z problematyką kul-
tury janisławickiej na wskazanym terenie ukażą się drukiem w wydawnic-
twie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Mamy nadzieję, że ich lektu-
ra stanie się dla Państwa tak pouczająca, jak i przyjemna. 
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